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Geachte raadsleden, 
 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 5/6 november 2013 werd door uw raad een 
amendement “Toekomst Zandvoorts Museum” aangenomen. Met dit amendement (zie 
bijlage) werd besloten om niet over te gaan tot voorbereiding tot sluiting en verkoop van het 
Zandvoorts Museum, in afwijking van het voorstel van het College in de begroting 2014. Het 
jaar 2014 zou benut moeten worden om in gesprek te gaan met geinteresseerde partijen, 
(…) en/of met particuliere ondernemers; het behoud van het museale karakter van het 
gebouw of een deel daarvan moet doel zijn van deze gesprekken.  
 
Met deze mededeling aan de raad wil het College van B&W uitvoering geven aan het besluit 
in het amendement om het resultaat van de gesprekken en onderzoek te bespreken in de 
raad. 
 
Het College heeft in het jaar 2014 met 2 partijen gesproken die zich meldden met interesse 
in samenwerking met het gemeentebestuur waar het gaat om beheer en exploitatie van het 
Zandvoorts Museum.  
De gesprekken met de eerste partij zijn door het College beëindigd toen bleek dat een extern 
haalbaarheidsonderzoek naar het businessplan van particuliere initiatiefnemers, betaald zou 
moeten worden door de gemeente. 
Met de tweede partij zijn meerdere gesprekken gevoerd, waarbij deze partij kenbaar heeft 
gemaakt serieuze interesse te hebben in samenwerking met het gemeentebestuur voor het 
exploiteren van een Zandvoorts Museum. Deze partij heeft daarbij te kennen gegeven het 
Zandvoorts Museum niet te willen voortzetten in de huidige accommodatie. Voor eigen 
rekening en risico wenst deze Zandvoortse stichting een nieuwe accommodatie te realiseren 
in het centrum van Zandvoort. Er wordt met een grondeigenaar onderhandeld over de 
verwerving van het beoogde perceel; deze onderhandelingen bevinden zich in een 
vergevorderd stadium.  
De initiatiefnemer heeft aan het gemeentebestuur nadrukkelijk kenbaar gemaakt prijs te 
stellen op het respecteren van de privacy en in de openbaarheid geen persoonsgegevens 
kenbaar te maken.  
 
  



 

 

 
Het College is van mening dat dit particulier initiatief een prachtige kans voor Zandvoort 
vormt om een nieuw aansprekend Zandvoorts Museum in een opvallende nieuwe 
accommodatie in het centrum van het dorp te realiseren. Het College stelt om die reden aan 
de gemeenteraad voor om de gesprekken met de vertegenwoordigers van de stichting voort 
te zetten, gericht op het realiseren van een nieuwe accommodatie en het duurzaam beheren 
en exploiteren van deze nieuwe accommodatie. Het stichtingsbestuur heeft kenbaar 
gemaakt dat zij een subsidierelatie met de gemeente wenst aan te gaan. Vooralsnog wordt 
daarbij gesproken over een subsidie die in de eerste jaren na realisering per jaar afneemt en 
vervolgens structureel consolideert op een niveau dat substantieel lager ligt dan de kosten 
die nu voor het Zandvoorts Museum op de jaarlijkse gemeentelijke begroting en rekening zijn 
vermeld.  
Voorts wordt met het stichtingsbestuur gesproken over de invulling van het nieuw Zandvoorts 
Museum. De verwachting is dat een groot deel van de huidige functies van het Zandvoorts 
Museum overgenomen zou kunnen worden door het nieuwe museum; voor de onderdelen 
die aangeduid kunnen worden met “cultureel centrum” zoals oudheidskamers, het faciliteren 
van de kinderkunstlijn, lokale verenigingen wordt gesproken over de mogelijkheid van een 
satelliet locatie zoals de Blauwe Tram. Het nieuwe Zandvoorts Museum kan door middel van 
wisselexposities van tijd tot tijd een platform bieden aan lokale verenigingen en activiteiten 
als de historische Grand Prix. Op deze wijze blijven lokale culturele initiatieven en het 
verenigingsleven gefaciliteerd, waarbij het nieuwe museum gebruik kan maken van 
betrokken vrijwilligers en er een bezoekersstroom wordt gegenereerd naar het nieuwe 
museum. Daarnaast zal het museum zich gaan richten op bezoekers van buiten door een 
multimediale presentatie over de geschiedenis van Zandvoort en een hoogwaardige museale 
collectie (een vaste collectie aangevuld met reizende exposities van andere musea).  Het 
nieuwe museum beoogt met nieuwbouw te voldoen aan moderne eisen ten aanzien van 
uitstraling, beveiliging, duurzaamheid en functionaliteit die in een oud gebouw moeilijk te 
realiseren zijn. Naast reductie van exploitatiekosten van het gebouw zijn er in een nieuw 
gebouw meer mogelijkheden om bijzondere exposities van derden naar Zandvoort te halen. 
Vanuit het oogpunt van beveiliging is dat in het huidige gebouw niet mogelijk. 
 
Met het oog op het aangenomen amendement bij de begroting 2014 en de bovenvermelde 
ontwikkelingen, zal het College in de begroting 2015 aan uw raad voorstellen een sober doch 
voldoende budget te ramen waarmee het huidige Zandvoorts Museum in 2015 kan blijven 
functioneren. Daarbij wordt de betaalde personeelsformatie van 1,0 fte teruggebracht tot 0,5 
fte per 2015. Voor de jaarschijf 2016 wordt het beschikbare budget opnieuw gekort met 0,5 
fte zodat er op dat moment geen betaalde formatie meer in de begroting is voorzien. 
Hiervoor is gekozen omdat de verwachting is dat per 2016 het initiatief tot het realiseren van 
een nieuw Zandvoorts Museum dermate vergevorderd is dat er een plan kan worden 
ontwikkeld voor het afbouwen van het huidig Zandvoorts Museum als onderdeel van de 
gemeentelijke organisatie. Voor de jaren 2015 en 2016 wordt voorgesteld het huidige 
Zandvoorts Museum te continueren met het nieuwe elan en vernieuwende initiatieven die dit 
jaar zijn ingezet. Over het te voeren beleid is een organisatieplan opgesteld dat ter informatie 
als bijlage is bijgevoegd. 
 
Binnen het College is nog aandacht voor: 

- Toekomst van het pand Swaluëstraat 1; 
- Voldoende borging van het cultuurhistorisch erfgoed in brede zin van de gemeente 

Zandvoort 
 
Het College wil over de informatie in deze mededeling graag van gedachten wisselen met de 
commissie Samenleving. 


